
Szkoła Podstawowa nr 38 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Nowary w Katowicach 

to placówka, która kontynuuje tradycje Szkoły Podstawowej nr 2 w Katowicach. Początek 

szkolnictwa w Kostuchnie sięga swymi korzeniami XIX w. Budynek z 1895r. mieścił 

pierwotnie cztery izby lekcyjne, a po rozbudowie na początku XX w. — osiem izb. W skład 

grona pedagogicznego wchodziło pięcioro nauczycieli. Szczególnie trudny dla nauczycieli i 

uczniów był okres wojny i okupacji. Polscy nauczyciele opuścili Kostuchnę, a Niemcy 

zmuszali dzieci do mówienia wyłącznie w języku niemieckim. 27 stycznia 1945r. Kostuchna 

została wyzwolona, a naukę w polskiej szkole rozpoczęto już 5 marca tegoż samego roku. 

Budynek szkoły przez wojnę doprowadzony był do ruiny, zniszczony sprzęt oraz problemy 

wychowawcze z młodzieżą to najważniejsze sprawy, które musieli rozwiązać kolejni 

kierownicy szkoły. Mijały lata, miejscowość rozwijała się, przybywało mieszkańców. Stary 

budynek szkoły, który liczył ok. 70 lat, nie spełniał już dostatecznie swych funkcji. Zaczęły 

się starania o budowę nowego obiektu. Dzięki zaangażowaniu wielu ludzi I września 1981r. 

w nowo wybudowanej szkole, mogła odbyć się pierwsza uroczysta inauguracja roku 

szkolnego. W związku z reformą oświatową 1 września 1999 r. nasza placówka stała 

się Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 18, a od 1 września 2004 r. Gimnazjum nr 18, by 

we wrześniu 2017 r. ponownie stać się Szkołą Podstawową nr 38 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Józefa Nowary, a z dniem 1 września zostać Zespołem Szkolno - 

Przedszkolnym nr 11, w skład którego oprócz szkoły weszło Miejskie Przedszkole nr 42. 

W ostatnich latach w szkole zmodernizowano sale lekcyjne, urządzono pracownie 

przedmiotowe wyposażone w nowoczesny sprzęt audiowizualny, tablice interaktywne. Szkoła 

posiada dwie pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, z czego jedna przystosowana 

jest do nauki języków obcych. Funkcjonuje Izba Regionalna, w której odbywają się lekcje, 

biblioteka, stołówka, świetlica, gabinet pedagoga oraz pielęgniarki szkolnej. Szkoła posiada 

dużą salę gimnastyczną z bogatym sprzętem sportowym oraz zapleczem sanitarnym, 

kompleks boisk z nawierzchnią syntetyczną, boisko do siatkówki plażowej. Infrastruktura 

szkoły jest stale modernizowana.


